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Ми хотіли б дати Вам деякі ради, які можуть бути корисними при виборі кухні. Для того,
щоб вибрати зручну і довговічну кухню покладіться на свій досвід, смак, візьміть до уваги
плани на майбутнє. Якою вона повинна бути: технологічною, стримано сучасною, дуже
простою і нехимерною або затишною дерев'яною? При існуючому величезному виборі
моделей обов'язково знайдуться ті, які підходять Вам більше, ніж інші.      Кожна модель
кухні повинна вписатися в попередній комплексний проект, який враховує як розміри
приміщень, так і особливості сім'ї, що набуває кухні. Це завдання дизайнера інтер'єру:
його робота повинна максимально зменшити можливість помилки при виборі кухонних
меблів, які можуть допустити по недосвідченості самі покупці. 

Оптимізувавши кількість компонентів кухонних меблів під розміри конкретного
приміщення, можна одержати кухню, ідеальну для всієї сім'ї. Це залежить від
можливостей тієї або іншої моделі кухні, а також якості проекту. Разом з комплектацією
для кухні дуже важлива ергономічність розміщення, оскільки неправильне розміщення
тієї або іншої деталі може стомлювати і доставляти багато клопоту.

Проект

Модульність меблів, матеріали, кольори, моделі побутової техніки і аксесуари – всі ці
елементи важливі для загального проекту, але перш за все необхідно взяти до уваги
кількість людей у будинку, сімейні традиції і найголовніше – розміри і конфігурацію
приміщення, розташування вікон і дверей.

Площа

Які б вимоги Ви не пред'являли до кухні, важливо реально оцінити наявну площу, але
навіть якщо місця не багато, проблема розв'язується за рахунок можливості модуляції і
нестандартних рішень. Якщо, наприклад, на кухні не вистачає місця для обіднього столу і
стільців на всю сім'ю, можна влаштувати окрему їдальню у суміжній кімнаті, або
зупинитися на трансформованих елементах, які можна буде складати після сімейного
обіду.

Планування

Існує декілька стандартних рішень, на основі яких можна розробити персональний
проект під конкретні умови:

Лінійна кухня - якнайкраще рішення для витягнутих приміщень, залишає досить вільного
місця для розміщення столу та інших меблів. 
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Кутові кухонні меблі - одну сторону може займати робоча поверхня з миттям і плитою, а
іншу високі колони. Відповідна модель кухні може повністю використовувати кутовий
простір, при цьому зберігаючи вільний доступ до шаф. 

Острівна кухня - зігнута під прямим кутом і витягнута в бік робоча поверхня створює
окремий острівний стіл, який можна використовувати протягом всього дня для різних
цілей.

Кухонні меблі з двома кутами - повторює вигини стін і підходить для приміщень
неправильної конфігурації.

Кухня у формі букви “П” - така кухня займає три сторони приміщення з чотирьох, але для
такого розміщення необхідне певне розташування дверей, вікон і комунікацій.

Кухня типу “атол” - рідкісний варіант планування, для якого підходять дуже небагато з
існуючих моделей кухні. Він є зоною високої концентрації елементів навколо того, хто
готує.

Матеріали

Будь-який елемент кухні розрахований на інтенсивну експлуатацію протягом тривалого
часу, є деталі, які випробовуватимуться постійною механічною дією, є компоненти, які
повинні бути стійкі до дії води, миючих засобів, високих температур, кислот і пари, тому
вона повинна бути виготовлена з відповідних матеріалів. Спочатку необхідно врахувати
всі практичні і функціональні вимоги до кухонних меблів, і лише після цього можна
приступати до вибору оформлення і естетичних деталей, в якому Вам допоможуть
поради досвідченого і об'єктивного архітектора.

Колір

Вибір кольору часто зводиться до вибору матеріалу – дерево, ламінат, лаковані панелі.
При цьому іноді не враховується, що колір може радувати око довгі роки, а може через
декілька тижнів почати стомлювати або навіть дратувати всю сім'ю. Тому термін служби
Вашої кухні може залежати навіть від вибору колірної гамми.
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